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 مساعدة لدراسةادة  ـــم

 الثقافة   الوطنية 

 لدبلوملطلبة ا

 

 : إعداد

 العسكرية الفنية عبدهللابن  حسين األميركلية 

 شعبة التعليم األكاديمي والتقني

 كلية عمان –دققها الدكتور عصام محيسن 

 

 *** هام *** 

من الفقرات  نسبةهذه المعلومات تحتوي على 

 وال يعني شمولها لكافةالتي قد ترد في االمتحان 

 بنود االمتحان
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 ةعام   معلومات

 جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم :ةالقائد االعلى للقوات المسلح

 

 سمو االمير الحسين بن عبدهللا حفظه هللا ورعاه :ولي العهد 

 

 الوان العلم االردني 

 

 يينالعباسشعار  -                      األسود -

 يناألمويشعار  -                     األبيض -

 ينالفاطميشعار  -                    األخضر -

 الكبرى العربية الثورةشعار  -                     األحمر -

 العربيةسابع الدول  واألردن، الفاتحةسورة  آيات المثانيالسبع  -         :  لنجمها -

 العربيةلجامعة الدول  انضماما

 

  : س الوطنيةاألس

 : تتكون األسس الوطنية من ست محاور هي

 االنتماء -1

 الوالء  -2

 االعتزاز  -3

 المصلحة الوطنية  -4

 الهوية الوطنية  -5

 المواطنة الصالحة  -6

  

أما االنتماء .  يوجد لالنتماء معنى في اللغة ويعني النماء أي الزيادة والعلو واالرتفاع .1

 . اصطالحاً، هو االنتساب الحقيقي للوطن فكراً وتجسده الجوارح عمالً 

الوالء اصطالحاً، من تبع ونصر وتستخدم كلمة الوالء للداللة على الصالت والعواطف  .2

 . رةالتي تربط الفرد بالجماعة واالس

 . هو صفة تميز كل مواطن مخلص في والئه وانتمائه: االعتزاز .3

المصلحة الوطنية العليا، تعني حق األمة أو البلد في حياة آمنة ضد االخطار ضمن  .4

حدود معترف بها حرة من كل تهديد سواء كان ذلك سياسياً أو عسكرياً، وكذلك حقها 

 . الطبيعي في االزدهار االقتصادي واالجتماعي
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مواطنة الصالحة، تعرف المواطنة أنها مكانة أو عالقة اجتماعية بين شخص طبيعي ال .5

 . ومجتمعه السياسي

ر التاريخ والتي تميز عبالهوية الوطنية هي مجموعة الخصائص والسمات التي تنتقل  .6

أبناء وطن عن أبناء األوطان األخرى وتصبح صفة لصيقة بشعب من الشعوب تميزه 

 . العادات والتقاليد والقيم والتاريخ عن غيره وتشكل اللغة

 : الحقوق والواجبات

تعني المصالح والحريات التي يتوقعها الفرد والجماعة من المجتمع بما يتفق :  الحقوق .1

الحقوق تعني سلطة يخولها القانون لشخص ما لتمكينه من .  مع معايير هذا المجتمع

 . ا ذلك القانونالقيام بأعمال معينة تحقيقاً لمصلحة له يعترف به

والحقوق أنواع، حقوق اجتماعية وحقوق مدنية وحقوق سياسية وحق االنتخاب وحق 

فالحقوق االنسانية يقصد بها الحقوق .  التأليف والحقوق اإلنسانية وحق تقرير المصير

 . الطبيعية لمجموع الكائنات االنسانية مثل حقها في الحياة والحرية والمساواة أمام القانون

اجبات ويوجد لها معنيين عام وخاص، العام يعني أفعال تفرضها قواعد مقبولة تحكم الو .2

 . أي ناحية من نواحي الحياة االجتماعية

أما المعنى الخاص فهي األفعال المطلوبة من الفرد الذي تناط به وظيفة أو دور ثابت 

لمجتمع أمام المساواة تعني التماثل بين األفراد في ا.  يجب أن يؤديه الى الجماعة

القانون بغض النظر عن المولد أو العقيدة الدينية او الطبيعة االجتماعية أو الثروة أو 

 . المهنة

وتعني القدرة على االختيار بين عدة أشياء أي حرية التصرف :  الحريات العامة

 . والعيش والسلوك حسب االرادة العاقلة دون االضرار باآلخرين

 : ردنالموارد الطبيعية في األ

% 66من قبل شركة مناجم الفوسفات وتغطي  1553الفوسفات بدأ استغالله عام  -

 . من مساحة األردن ويستخرج من الحسا والرصيفة والوادي االبيض والشيدية

  

 . البوتاس، ويتواجد في البحر الميت -

 

 . والقطرانه في الفحيص والرشادية والضليل يصنعاالسمنت، و -

 

 . الجبص، ويتواجد في وادي الموجب، وشمال الصبيحي -

 

 

 . يستخرج بكميات متواضعة من آبار الريشةالطبيعي الغاز  -

 

 . الصخور الزيتية، ومتوافرة بكميات كبيرة تغطي أغلب أماكن المملكة -
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 : الثورة العربية الكبرى

، تولى 1553ة قائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي ولد في االستان 

، وتمسك الشريف باالمتيازات التي منحها السلطان سليم األول 1565منصب إمارة مكة عام 

 .  1516حزيران  16أطلق الشريف الحسين بن علي الرصاصة األولى في .  إلى أمراء مكة

 

 : أهم أعمال الملك الحسين بن طالل -

 

طني والجريء ، أتخذ الملك حسين قراره الو1/3/1556تعريب الجيش في  -1

والمتمثل في إنهاء خدمات الفريق كلوب باشا من منصبه من رئاسة أركان 

حرب الجيش العربي األردني، وترفيع الزعيم راضي عناب لرتبة أمير لواء 

 . وتهيئته لمنصب رئاسة أركان الجيش العربي

، وافقت 16/7/1557إنهاء معاهدة التحالف األردنية البريطانية في  -2

ى إجراء مفاوضات إلنهاء المعاهدة االردنية البريطانية وانتهت بريطانيا عل

المفاوضاوت بتوقيع اتفاقية إنهاء العاهدة وجالء القوات البريطانية وتسليم 

 . فرق والقاعدة الجوية الى الجيش العربيممطار ال

 . 14/2/1555االتحاد العربي بين األردن والعراق في  -3

-  

 : مؤتمرات القمة العربية -

، وسبب 16/1/1564-13عقد أول مؤتمر قمة عربي في القاهرة خالل الفترة من 

 . عقده إعالن اسرائيل عن نيتها تحويل مياه نهر األردن إلى بحيرة طبريا

وكان الهدف منه تقرير الدفاع  5/5/1564المؤتمر الثاني عقد في االسكندرية في  -

 . العربي وتحرير فلسطين

رباط وصدر عنه ميثاق التضامن العربي مع احترام سيادة المؤتمر الثالث عقد في ال -

 . كل دولة

 : الخرطوم وهو مؤتمر الالءات الثالثة –المؤتمر الرابع  -

  ال صلح مع اسرائيل 

  ال اعتراف بها 

  ال تفاوض معها 

 .1567عقد هذا المؤتمر بعد هزيمة العرب في حرب األيام الستة  -

، وحضرته جميع الدول العربية 1557ام مؤتمر الوفاق واالتفاق عقد في عمان ع -

 . ما عدا مصر بسبب توقيع اتفاقية كامتب ديفيد

 : الحروب العربية األسرائيلية -
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  حدثت بين الدول العربية التالية، األردن، مصر، سوريا والمجاهدين  1545حرب

ت انتصر.  الفلسطينين من ناحية والعصابات الصهيونية المدعومة من قبل الدول الكبرى

ألف كم مربع  17في هذه الحرب العصابات الصهيونية وتكونت دولة إسرائيل، وتم احتالل 

 . من مساحة فلسطين

  بين إسرائيل من جهة ومصر واألردن وسوريا وقوات منظمة التحرير من  1567حرب

ناحية ثانية وقد سميت بحرب األيام الستة، تمكنت إسرائيل من تدمير قوات الطيران 

الساعات األولى للمعركة واحتلت إسرائيل كل من صحراء سيناء باإلضافة الى الحربي في 

غزة ورفح ووصلت حتى قناة السويس واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس والمسجد 

 . واحتلت هضبة الجوالن السورية.  االقصى

  اتفق ، تعتبر أول حرب يبادر فيها العرب بالهجوم على إسرائيل ، فقد 1573حرب تشرين

الرئيس أنور السادات والرئيس حافظ األسد بالهجوم المباغت على إسرائيل في اليوم الذي 

كانت إسرائيل تحتفل فيه بعيد الغفران وتم تدمير خط بارليف في الوقت الذي استطاع فيه 

الجيش السوري اقتحام هضبة الجوالن وشارك الجيش العربي بلواء مدرع من القوات 

 . عن دمشق في آخر أيام الحرباألردنية للدفاع 

أعضاء السلطة التشريعية وتناط بجاللة الملك ومجلس األمة النواب واألعيان ويبلغ عدد  -

( 4)عضواً، مدة عمل المجلس   75عضواً ومجلس األعيان  156مجلس النواب الحالي 

ة سنوات تبدأ من تاريخ من إعالن النتائج في الجريدة الرسمية ويحق للملك تمديد مد

 . المجلس من عام إلى عامين

ً له كل سنة أما مجلس األعيان فيعين الرئيس لمدة ( مجلس النواب)ينتخب المجلس  - رئيسا

 . عامين من قبل جاللة الملك

 : االختصاصات التي تقوم بها السلطة التشريعية -

  

 . تشريع القوانين -1

 .اقتراح القوانين -2

 . لرقابة على السلطة التنفيذيةا -3

 . الموازنة العامة قانون إقرار -4

 . (مجلس النواب )  منح الحكومة الثقة أو حجبها -5

 :األردن في العصور القديمة            

 ىقبل الميالد وقعت مدينة معان تحت سلطة المعينيين لوقوعها عل( 626 – 1366)عام  -

 . الطريق التجاري بين جنوب الجزيرة العربية والشام

ون مملكة عمون التي تمتد حدودها من نهر العمونيقبل الميالد أسس ( 1266) حوالي -

ً بج)الزرقاء شماالً حتى وادي الموجب جنوباً، واتخذوا من ربة عمون  ( ل القلعة عّمان حاليا

 . عاصمة لهم وهي تعني العاصمة ودار الملك

قبل الميالد قام الملك داود بشن هجوم على مملكة مؤاب وآدوم، وأخضعهما ( 1666)عام  -

في مؤاب ذبح ثلثي السكان، ومملكة آدوم إحدى الممالك التي سكنت أرض األردن لحكمه، و

حيث سكنوا المنطقة الواقعة من وادي الحسا شماالً وحتى خليج العقبة في الجنوب، وكلمة 
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آدوم سامية الجذر تعني اللون األحمر نسبة لصخور تلك المنطقة، واتخذ اآلدوميون من 

عاصمة لهم وعن بدء ذكرهم فقد رود اسمهم في المصادر قرب الطفيلة ( بصيرا)مدينة 

 . م.ق( 1262)المصرية وبحدود 

بدفع األتاوة الى ملوك ( ملك مؤاب)قبل الميالد قيام الملك ميشع ( 566)عام  -

معقالً ( الكرك)ر حارسة وسع بحدوده حتى وصل معان، وجعل قيإسرائيل، وت

من الشعوب السامية التي  حصيناً، وزوده بصهاريج الماء، والمؤابيون هم

استقرت في األردن وسكنت المنطقة الواقعة بين وادي الموجب شماالً ووادي 

ً وهي المنطقة المعروفة باسم مؤاب، واستمرت عملية استقرارهم  الحسا جنوبا

 وقتاً طويالً 

قبل الميالد وقوع مواجهات وحروب واسعة بين الملك المؤابي ميشع ( 556)عام  -

وبين ملوك إسرائيل العبرانيين، انتهت بانتصار الملك ميشع عليهم، ( ملك مؤاب)

، والتي خلّد فيها (مسلة ميشع)وتسجيل ذلك على ما يعرف بحجر، أو نقش، أو 

قبل  542شع تم نصبها عام ويقال أن مسلة مي.   انتصاراته على العبرانيين

 . الميالد

 

  ( 2667عام ) واحده من عجائب الدنيا السبع :البتراء 

 

 :خلفاء الراشدينال

 بكر الصديق أبو .1

 عمر بن الخطاب .2

 انعفعثمان بن  .3

 طالب أبيعلي بن  .4

 

 (ةاالردني المسلحةالقوات )  األردنيلقب الجيش العربي    :الجيش العربي 

 (12):  عدد المحافظات 

  

  الحسين بن عبد هللا المعظم  األميرسمو : ولي العهد 

 دولة الدكتور عبدهللا النسور: الحالي  رئيس الوزراء 

  ةدولة عبد الرؤوف الروابد: رئيس مجلس االعيان 

  الركن مشعل الزبن االول الفريق: رئيس هيئة االركان المشتركه 

  وراثي،ملكي نيابي ،  : نظام الحكم 

  البوتاس،الفوسفات :الطبيعيهاهم الثروات من 

  المعظمة  د هللارانيا العب ة جاللة الملك:صاحبة مبادرة مدرستي 

 

 مجلس النواب***  
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  (156) الحالي النواباعضاء مجلس عدد   

  المهندس عاطف الطراونه :رئيس مجلس النواب 

 17مجلس النواب الحالي 

 2611 : علي بن الحسين نائبا لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم األميرتعيين سمو 

تم انشاء هيئة مستقلة لالنتخابات و المحكمة الدستورية بالتعديالت الدستورية *** 

 2611التي اقرت عام 

 ةاالردني ةمبادئ السياس 

 ةالواقعي .1

 ةالمصداقي .2

 واالعتدال ةالوسطي .3

 ةالمرون .4
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 (السوداء ةالسوسن)في االردن  ةالوطني ةالزهر       

 (السالم الملكي)النشيد الوطني االردني 

 

 "عاش المليك            ساميا مقامه"                           

 "خافقات في المعالي         امجاده"

 

 م1/1562/ 36  عيد ميالد جاللة الملك المعظم

 السوداء ةالسوسن"   :ةالزهره الوطني" 

  الملول  : الشجرة الوطنية 

 ةوطني ومناسبات تواريخ 

 ةالمناسب التاريخ

 عيد ميالد جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم 36/1/15562

 ذكرى وفاة جاللة الملك حسين بن طالل طيب هللا ثراه 7/2/1555

 ةسلطاته الدستوري الثاني تولي جاللة الملك عبدهللااالحتفال بذكرى  من كل عام 16/6

 الكبرى ويوم الجيش ةالعربي ةاالحتفال بذكرى الثور 5/6/1999

 الثاني على العرش بدهللاعيد جلوس الملك ع

 الكبرى ةالعربي ةاعالن الثور 16/6/1516

 تأسيس امارة شرق االردن 15/5/1523

  ةالهاشمي ةاالردني ةاعالن استقالل المملك 25/5/1546

 (عيد االستقالل)

 ةالخالد ةذكرى معركة الكرام 21/3/1565

 ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي 1/3/1556

 ميالد جاللة المغفور له الحسين بن طالل 14/11/1535

 من عجائب الدنيا السبع ةاعالن البتراء واحد  2667عام

 عيد العمال العالمي من كل عام   5  /1

 بين االردن وفلسطين ةالوحد 1556

 سيس سالح الجو الملكيتأ 1547
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 هم مشاكل االقتصاد االردنيأ : 

 من الخارج هالنفط عالميا واستيراداسعار ارتفاع  .1

 لالردن ةوالعربي ةتراجع المساعدات االجنبي .2

 مشكلة المياه .3

 ةنزوح الالجئين من الدول المجاور .4

 الفقر والبطالة .5

 عجز الموازنة .6

 :ةمعلومات عام

  الثاني بن الحسينجاللة الملك عبدهللا ((    االردن اوال )) مبادرة مطلق 

 ةالسياسي ةوزارة التنمي ةمور االحزاب السياسيأب ةالجهة المعني 

 ةالمحافظات االردني  ً  "اربد الزرقاء، عمان،"    هي االكثر سكانا

 يعين مجلس االعيان جاللة الملك المعظم 

 

 بن عليالشريف الحسين  الكبرى ةقائد الثوره العربي 

  جاللة الملك المعظممن قبل  رئيس الوزراء يعين 

 سنوات   4  :  مجلس النواب  عضوية مدة 

 عمان"  الروماني جيقع المدر" 

  مليون نسمة (  6.6)  : عدد السكان 

 :تواريخ هامة 

 توقيع معاهدة السالم 26/16/1554

 ةاردني ةاول حكوم 11/4/1521

 ةمعركة مؤت هجري 5

 اليرموك معركة هجري15

 معركة حطين م1157

 معركة فحل هجري17

 ةقبول االردن عضوا في االمم المتحد 14/12/55

 ةعدد المحافظات االردني 12

 بهدف KADDB مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير سيسأت 4/5/1555

 في االردن ةخلق قاعده صناعي

المستعاده والمياه االراضي 

السالم بين بموجب اتفاقية 

 االردن واسرائيل

 1554عام

 دونم    536  ةالباقور - أ

كم5مالحات البحر الميت  - ب
2

 

 ةوادي عرب - ت

 

 :المياه

 مكعب سنويامليون متر25مياه نهر اليرموك  - أ

 مليون متر مكعب سنويا16مياه نهر االردن  - ب

 مليون متر مكعب سنويا من اسرئيل 56 - ت
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 ة العثماني ةبقيت االردن وفلسطين تحت ظل الدول 1515 – 516

 ( قرون 4)

 عمار الهاشمي للمسجد االقصىاإل 1524

 استشهاد المغفور له الملك عبدهللا بن الحسين على عتبات المسجد االقصى 1551

 "الملك طالل"دستور اردني  ثالثصدور  1552

 ةسلطاته الدستوريبن طالل الحسين باذن هللا غفور له متولي ال 1553

 الجيش العربيتعريب قيادة  1556

 االتحاد العربي بين االردن والعراق 1555

 "الجامعه االردنيه"نشاء اول جامعه اردنيه إ 1562

 معركة الكرامه الخالده 1565

 االعمار الهاشمي الثالث للمسجد االقصى 1565

 ةاردني ةوبمشارك نحرب تشري 1573

 نشاء جامعة اليرموكإ 1576

 ةانشاء جامعة مؤت 1551

 ةنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنيإ 1556

 "الوفاق واالتفاق"قمة عمان  1557

 ةالغربي ةفك االرتباط مع الضف 1555

 سيس مجلس التعاون العربيأت 1555

 (االردن ومصر والعراق واليمن )

 ةالهاشمي ةتاسيس الجامع 1551

 تاسيس جامعة ال البيت 1552

 للسالم عقاد مؤتمر مدريدان 1551

 االعمار الهاشمي للمسجد االقصى 1552

 توقيع معاهدة السالم 1554

 جامعة البلقاء في السلطتأسيس  1557

7/2/1555 

 

 

7/2/1555 

 (رحمه هللا)وفاة المغفور له باذن هللا الملك الحسين 

 

 ةتسلم جاللة الملك عبدهللا الثاني سلطاته الدستوريو 

 بجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين حفظه هللا  على االردن  عيد التتويج 5/6/1555

 (جامعة الحسين)سيس جامعة معان أت 1555

 

 :انواع المحاكم

 ةخاص      -      ةديني    -     ةمدني              
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 ***  انواع السلطات***  

 جاللة الملك و(واألعيانالنواب )تناط بمجلس األمة ة، تشريعيالسلطة ال .  1      

 مجلس الوزراء + السلطة التنفيذية جاللة الملك .  2  

ال سلطان ألحد عليها سوى أحكام الدستور  (المحاكم بأنواعها) ةقضائيالسلطة ال.  3  

 . والقانون
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ةالهاشمي ةاالردني ةالمملك  

 النشأة والتطور

 .أو النعاس الشديدة أو النهر والغلب ةاللغه الشد تعني في   االردن -1

الموقع الجغرافي  -2
 

شمال  32-25شرقا وخطي عرض  35-34يقع االردن بين خطي طول 

 خط االستواء ويحتل مركزا متوسطا بين اقطار العالم العربي في  اسيا العربيه 

الف كم (55.257)تبلغ مساحة االردن  المساحه -3
2
كم (755)تقريبا ومنها  

2
هي مساحة  

 .ويعتبر االردن من الدول الصغيرة المساحة ،ومعظم اراضيه صحراويه ،البحر الميت 

  : محافظةالتقسيمات االداريه تقسم المملكه الى اثنتي عشر  -4

 ( عمان،اربد،الزرقاء، المفرق،جرش،عجلون،البلقاء،مادبا،الطفيله، الكرك،معان،والعقبه (وهي

 شعار المملكة االردنيه الهاشميه  -5

النظام الملكي ،وله خمس اضالع  ذهبيه متشابكة بحلقات ترتكز على  وهو رمز: التاج - أ

 .قاعده ذهبيه 

وهو الوشاح الذي يتربع عليه التاج ،وهو يمثل العرش الهاشمي ومصنوع : الوشاح - ب

من المخمل االحمر القرمزي من الخارج والحرير من الداخل وهما رمز الفداء 

 .والصفاء

ورة العربيه الكبرى التي يكون طولها ضعف عرضها كل منهما تمثل راية الث:رايتان  - ت

العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى :وتقسم افقيا الى ثالث قطع متساويه 

خضراء ،يوضع عليها من ناحية الساريه مثلث احمر قاعدته مساويه لعرض الراية 

 .وارتفاعه بنصف طول الراية 

يرمز لونه الى راية الرسول االعظم دمحم ويمثل القوة والبأس والعلو و:طير العقاب  - ث

عليه الصالة والسالم،وعمامته ويقف الطيرعلى الكرة االرضيه مفرود الجناحين فوق 

للون ترمز الى انتشار المعموره ،ويالمس كل جناح طرف الراية وكرة ارضيه زرقاء ا

 .ارته في العالماالسالم وحض

 :اسلحه عربيه  - ـه

البرونز، ومزركش بزهرة االقحوان التي كان يستعملها ترس مصنوع من معدن  (1

العرب في الزخرفه المعماريه، ويوضع الترس امام الكره االرضيه وهو رمز 

 .للدفاع عن الحق

سيف ورمح وقوس وسهام وتوضع على جانبيي الترس ويكون لون رأس الروح  (2

 .السهم ذهبيا واما لون القوس فببني 

 .غمديهماسيفان مذهبان بداخل  (3
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ثالث سنابل ذهبيه وسعفة نخيل تحيط بالترس والسنابل على اليمين والسعفه على اليسار . و 

 .النهضةمرتبطه بشريط 

وسام النهضه من الدرجه االولى مثبت في منتصف شريطه ويرتبط بقاعدة السنابل  .ز

 .والسعفه

مقاطع ويطرز عليها  يتدلى من شريط وسام النهضه مكونا من ثالثة( كردون)شريط اصفر .ح

الراجي من : في الجهة اليمنى. دنيه الهاشميه رملك المملكه اال: في الوسط :العبارات التاليه 

عبدهللا بن دمحم  في الجهة اليسرى عبدهللا الثاني ابن الحسين بن طالل بن. هللا  التوفيق والعون 

 .عون بن

 : التاج الملكي شعار الجيش العربي ويتالف من . 6

وهما رمز الخير والعطاء السماوي الذي انعمه المولى على هذا البلد : سنبلتين ال - أ

 .بمناخه المعتدل الذي يساعد على الزراعه اولها القمح 

 .هما رمز للقوه والمنعه في هذا البلد االمن بفضل قيادته وجيشه : السيفين  - ب

في عائلة  وراثيوهو يرمز الى ان النظام في الدوله هو نظام ملكي .التاج الملكي  - ت

 ..الملك عبدهللا  بن  الحسين 

وهو حامل التاج وقوة الدوله الذي يمسك بالسيف الذي (. الجيش العربي )عبارة  - ث

 .يحمي الوطن وخيراته

 ، كماالملكي  النظامن الموسيقى والشعر يرمز الى تعبير فني م :السالم الملكي االردني . 7

وموسيقى  عبد المنعم الرفاعيالشاعر يرمز الى المملكه االردنيه الهاشميه، وهو من كلمات 

 :الشعالن وكلماتها تقول غالب

 .عاش المليك ،عاش المليك ، ساميا مقامه خافقات في المعالي اعالمه 

 هو رقعه من نسيج ذات عدة الوان معينه تحمل اشكاال او رموزا وتمثل. العلم الوطني . 5

م من الدول في المحيط العالمي ، ينظالشخصيه االعتباريه للدوله وتميزها عن غيرها 

استخدامه القانون والعرف الدوليان  والقوانين المحليه والدوله صاحبة العلم ، واعتبر العلم 

 .ورفعه رمزا للسياده على المكان 

 1546استقالل االردن عام  بدأ استعمال هذا العلم بصورته الحاليه منذ. العلم االردني . 5

ه الرابعه التي نصت على ني مواصفات هذا العلم ، في المادللميالد ، وقد وضع الدستور االرد

* طولها ضعف عرضها ، وتقسم افقيا :  *ان تكون الرايه االردنيه على قطع متساويه متوازيه 

يوضع عليه . خضراء  العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى: الى ثالث قطع متوازيه 

من ناحية الساريه مثلث قائم احمر ، قاعدته مساويه لعرض الرايه ، وارتفاعه مساو لنصف 

طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي االشعه ، مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائره 

قطرها واحد من اربعة عشر من طول الرايه ، وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة 

ً طع الخطوط بين زوايا المثلث بحيث يكون المحور المار في احد الروس تقا لقاعدة هذا  موازيا

المثلث، وترمز النجمه السباعيه الى ان االردن هي الدوله السابعه في االنتساب في جامعة 



14 
 

الدول العربيه بعد االستقالل، وورد في مصدر اخر انها ترمز الى المثاني السبع ،اما اللون العلم 

 :فيعبر عنها بيت الشعر التالي 

 بيض صنائعنا سود وقائعنا       خضر مرابعنا حمر مواضينا

 .تأسيس االماره . 16

،فأتاحوا بذلك لألمير  1526أخرج الفرنسيون الملك فيصل بن الحسين من سوريا سنة . أ

يش فرصة لتعبئة ج، في الحجاز ( الشريف الحسين بن علي)عبدهللا وزير خارجية والده 

 1526تشرين الثاني سنة  5وقد وصل االمير عبدهللا الى معان  في ، لمهاجمة الفرنسيين 

بهدف اعادة فيصل ملكا على سوريا ، وطرد المعتدين الفرنسيين 
 

عبدهللا المعلنه ،تقدم من معان نحو االمير ولما لم يتخذ البريطانيون اية اجراءات ضد نوايا  -ب

 الشمال وقد رحب البك كركبرايد المستشار البريطاني في الكرك باالمير عبدهللا في شرق االردن 

بعد ذلك تقدم االمير عبدهللا شماال حتى وصل السلط ،ثم عمان ولكن تقرر في اثناء المؤتمر -ج

لبريطانيين في المنطقه عندئذ لمناقشة البريطاني الذي عقده في القاهره جميع المستشارين ا

الشؤون العربيه ان يسمح لالمير عبدهللا بالبقاء في شرق االردن بصفته الزعيم الجديد من اجل 

تنظيم البالد وكان االجتماع الذي عقد بين تشرتشل واالمير عبدهللا من النقاط البالغة االهميه في 

ونتيجة لذلك االجتماع اتفق  1521ذار ا 27تاريخ شرق االردن وعقد هذا المؤتمر في 

 : الطرفان على ما يلي 

 ان يمنع االمير عبدهللا القيام باية اعمال ضد الفرنسيين  -1

 ان يتخلى عن حقوقه ومطالباته في العراق  -2

 ان يتعهد بالمحافظه على االمن في شرقي االردن  -3

 ان يعترف باالنتداب البريطاني على شرق االردن ويؤسس حكومه عربيه  -4

 جنيه استرليني ولمدة ستة اشهر  5666ان يتلقى معونه شهريه مقدارها  -5 

يعين ممثل بريطاني المندوب السامي في عمان كمستشار لحكومة االمير للمساعدة في  -6

 تاسيس ادارة جديده 

 عتراف باستقالل البالد في تاريخ الحق على القانون والنظام يتعهد البريطانيون باال -7

وقد شرع االمير عبد هللا في تنظيم االمارة الجديده تحت اشرافه الشخصي ،وهي مهمه  -د

ليست بالسهله اذ كان من الصعب تحقيق اهدافه  خالل وقت قصير وباالمكان تلخيص هذه 

 :االهداف فيما يلي 

 .ليه التي كانت موجوده قبل وصول االمير عبدهللا الغاء الحكومات المح  -1

 .سلطه مركزيه في عمان بصفتها عاصمة االماره الجديده  تنظيم  -2

 .ام في اراضي شرق االردن اقامة االمن والنظ -3

 .الغارات من الصحراء  وقف -4
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 .وقف االعتداءات على الفرنسيين في سوريا  -5

 .لضرائب اقناع مختلف فئات الشعب بدفع ا -6

ونتيجه لذلك فقد ازال االمير عبدهللا الحواجز االداريه بين الحكومه المحليه واقام حكومه . ـه

مركزيه تحت سيطرته ، وتتألف الحكومه من مجلس للمشاورين يرأسه السكرتير االداري ، 

الحكومه طانيه ،كذلك فقد قامت يوبهذه المناسبه لقي االمير عبدهللا كل تشجيع من الحكومه البر

ين جوليوس ابراموس كبيرا لممثليها يبتع 1521طانيه في الثامن عشر من نيسان سنة يالبر

سبعة ضباط سياسيين لتقديم المشوره لالمير واالشراف على ادارته ، اما من  يعينهفي البالد 

تابعة الف جنيه استرليني لم 156ناحية الدعم المالي فقد منح البرطانيون االماره الجديدة مبلغ 

 بريطانيابين  1523المهام المذكوره انفا ، ولكن االتفاقيه التي عقدت في لندن في نيسان سنة 

وشرق االردن جعلتها تعترف بالحكم الذاتي لالماره على انها اداره مستقله ومنفصله عن 

 .فلسطين 

مجلسا دعي مجلس ( ابو الهدى)شكل حسن خالد باشا  1523وفي الخامس من ايلول .و

كالء ، كما سماه االمير عبدهللا ،اتبع المجلس الجديد برنامجا جديدا لتطوير برامج  اكثر لو

 :مركزيه يهدف الى الغايات التاليه 

يطانيا تقوية العالقات الوديه والروابط االقتصاديه بين حكومات شرق االردن وبر(.  1) 

 .مى وفرنسا العظ

 .ب تخفيض النفقات عن طريق تخفيض الروات(.  2) 

 اوال   االردن

 : مفهوم االردن اوال  -1

 

عنوان لشعار اطلق بمبادره من جاللة القائد االعلى للقوات المسلحه الملك :  االردن اوال : أ    

عبد هللا الثاني ليتحول الى مشروع اصالح سياسي للدوله االردنيه وجاءت هذه المبادره لتنتشل 

الى حالة المبادره والفعل  خارجيالوضع الداخلي من حاله الترقب السلبي المرهون بحدث 

 باطالق 16/2662/ 36ف الشعار صدرت االراده الملكيه الساميه في الداخلي ولتحقيق اهدا

لوضع الوسائل واالليات لكي يتحول الشعار الى برنامج نهوض سياسي وطني * االردن اوال*

 .لجميع االردنيين 

وجميع عناصرها ومقوماتها ...... الدولة ...... معنى كلمة االردن ؟ انها تعني الوطن :    ب   

ان الوطن جمع طبيعي )في التعريف الشامل المعترف به عالميا والذي ينص علىالموصوفه 

شامل من الناس يرتبطون بوحده ارضهم ذات الحدود الدوليه المعترف بها ولغتهم المتميزه 

وينحدرون من اصل وتاريخ مشترك واحد ويعتنقون حضاره وثقافه وعادات وتقاليد وروابط 

سياسيه مستقله ذات سياده ، ويتعاونون ويتعاضدون بينهم  اجتماعيه مشتركه،ويشكلون دوله

ويقيمون سلطاتهم التي تحكمهم بارادتهم ويسعون لتحقيق مصالح سياسيه واقتصاديه 

 (واجتماعيه وثقافيه مشتركه

من هذا التعريف الموجز نستطيع فهم حقيقة ان النداء الهاشمي النبيل للتفكير في جعل :   ج     

شعبنا االردني اوال ارضنا وبيئتنا ومصادر ثرواتنا :شمل بعفويه معقوله مقبولهاالردن اوال وي

اصلنا وتاريخنا العربي وكل تجاربنا االنسانية اوال .... لغتنا العربيه الصحيحه اوال ...... اوال 

وال ودولتنا واستقاللها وسيدتها ا...... وحضارتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا واجتماعياتنا اوال 
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....... وحكم انفسنا بسلطتنا  التي نقيمها بأردتنا الحرة اوال .... وتعاوننا وتعاضدنا اوال ...... 

وسعينا نحو الشعب وكل واحد منا لتحقيق  مصالحنا المشتركة السياسية واالقتصادية 

 .واالجتماعية والثقافية اوال 

 

الكبرى التي من شأنها صهر  ةلرافعمن هنا نستطيع القول ان شعار االردن اوال هو ا:  د   

االردنيين واالردنيات جميع في نسيج اجتماعي موحد يحفز حسهم باالنتماء لوطنهم واالعتزاز 

بأردنيتهم وعروبتهم وسالمهم بمناخ من الحرية والديمقراطية والتعددية والتسامح والعدالة 

للمثقف والسياسي والنقابي االجتماعية وجامع مشترك لنسيج مجتمعنا الموحد وهو خطة عمل 

ام وسطيا وبعيدا عن كل االنحيازات السياسية ...... ام قوميا ..... والحزبي اكان اسالميا 

 .والدينيية والعرقية 

الدعوة الى االردن اوال  ليس الدعوة لالنكفاء او االنغالق االردن الفخور بهويتة :     ـه

عن حقوق االمة ومصالحها سيبقى كعهد امته به االسالمية وانتمائة العربي والمدافع دوما 

ة السمحة يؤمن االسالمي تضامن العربي متمسكا بمبادئ الديانةرافعا شعار الوحدة والبناء وال

رسول هللا صلى هللا علية وسلم  الى امير بصرى الشام شرحبيل بن عمر الذي ارسلها الى ال

 .ك حافزا لغزوة مؤتة الغساني حاكم مؤته وقابلة االمير بالقتل وكان ذل

يقع في بلدة المزار جنوب مدينة الكرك وهذا الصحابي الجليل هو .  مقام زيد بن الحارثة  (2)

 .احد قادة غزوة مؤتة وشهدائها االبرار 

يقع في بلدة المزار وهذا الصحابي الجليل هو احد قادة غزوة .مقام جعفر بن ابي طالب ( 3)

 .مؤته وشهدائها االبرار 

يقع في بلدة المزار وهذا الصحابي الجليل هو احد قادة غزوة . مقام عبدهللا بن رواحه ( 4)

 .مؤته وشهدائها االبرار 

 .يقع في االغوار الوسطى . مقام ضرار بن االزور ( 5)

 .يقع في غور ابي عبيدة . مقام ابي عبيدة عامر بن الجراح ( 6)

 .ص في االغوار الشمالية يقع في قرية وقا. مقام عامر بن ابي وقاص ( 7)

 .يقع في وادي اليابس . مقام شرحبيل بن حسنة ( 5)

 .يقع في الشونة الشمالية . مقام معاذ بن جبل ( 5)

 .يقع في قرية ميسرة شمال مدينة السلط .مقام الصحابي ميسرة بن مسرون العبسي ( 16)

 .الشناق غرب مدينة اربد  يقع في سوم. مقام ابي الدرداء ( 11)

 .يقع الى الشمال الغربي من السلط . مقام يوشع ( 12)

 .يقع في وادي شعيب بالقرب من السلط . مقام النبي شعيب ( 13)

 يقع قرب الطفيله  صرح الصحابي فروة بن عمر الجذامي( 14)

 صرح الصحابي كعب بن عمير الغفاري يقع قرب الطفيله( 15)

محافظة  –يقع في بلدة الربه . ابي طالب  مقام يزيد بن علي بن الحسين بن علي بن( 16)

الكرك 
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 المساهمه في بناء المساجد والمدارس والمراكز االسالميه خارج االردن . ط 

اولت القياده الهاشميه الحكيمه في . دور الهاشميين في مجال الفكر والفقه االسالمي  .ي

االردن هذا الجانب جل عنايتها ورعايتها انطالقا من دورهم التاريخي في حمل الرساله 

 :االسالميه رسالة الخير والنور والعطاء للبشريه جمعاء ،ومن ابرز انجازاتهم ما يلي 

أنشأ جالله الملك عبدهللا االول بن الحسين طيب هللا ثراه هذه : الفتاء انشاء مديريه ا -1

م وقد تطور عطاء هذه المديريه بشكل كبير في عهد جاللة الملك 1544المؤسسه الدينيه سنة 

الحسين بن طالل يرحمه هللا وال زال جاللة الملك عبدهللا الثاني يولي رعايته الهاشميه للتوجيه 

. 

 : الملك وحقوقه لجاللة  أهم االختصاصات

 .لقوات المسلحهالقائد األعلى ل -1

 .حق تعيين مجلس الوزراء واقالته  -2

 حق تعيين مجلس االعيان واقالتهم  -3

 حق منح الرتب المدنيه والعسكريه ،واالوسمه والقاب الشرف واستردادها  -4

 الدستور ضمن احكام  حل مجلس النواب -5

ت  ،ويمارس الملك هذا الحق عن طريق اعالن الحرب،وعقد الصلح وابرام المعاهدا -6

 .الوزاره ،النها مسؤوله امام مجلس النواب 

 اصدار االحكام العرفيه  -7

 التصديق على القوانين واصدارها واالمر بوضع االنظمه الالزمه لتنفيذها  -5

من الدستور ان للملك حق العفو الخاص ،وتخفيض ( 35)نصت الماده :حق العفو  -5

العفو العام فهو بحاجه لقانون  اام.نين رفعا جزئيا او كليا ياو افراد مع العقوبه عن جزء معين ،

ريعيه ،ويمارس الملك هذا الحق من خالل اراده ملكيه شالخاص ،النه من اعمال السلطة الت

 ساميه موقعه من رئيس الوزراء او الوزير المختص 

لالنعقاد وافتتاحه  اصدار االوامر باجراء االنتخابات النيابيه ،ودعوة مجلس النواب -16

 .وتاجيله وحله ،وفض دورته كذلك 

 فين شيه والقصر ،وبشكل خاص كبار الموظتعيين رجال الحا -11

يعتبر الملك رئيس العائله المالكه ،وله حق الرقابه عليها : حق رئاسة االسرة المالكه  -12

الحق في  وعلى تصرفات افرادها وهو الذي يمنح لقب االمير واالميرة الفراد العائله ،وله

حرمان أي فرد من اللقب ،وهو الذي يأذن الفراد االسرة المالكه بالزواج او الطالق ،وكذلك 

الرقابه على االموال المخصصه لهم ،وبالنسبه لمكانة الملك الملك في النظام السياسي االردني 

يه ، ، فهو مستقل عن الوزارة وعن البرلمان ونتيجة لذلك فهو ال يتحمل أي مسؤوليه سياس

امام البرلمان فيما يتعلق بشؤون الحكم وتكون الوزارة هي المسؤوله ن كافة امور الحكم 

مسؤولية جنائيه او من الدستور مصون من كل تبعيه ،و( 36) المادةوالملك كما جاء في 

 .ق كل نقد او اعتراض ، وال توجد سلطة تحاكمه سياسيه ،وهو فو
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 السلطات الثالث 

م السلطات العامه المكونه للنظام السياسي االردني ، (1552)الثالث من الدستور حدد الفصل 

 :واختصاصات كل منها ، بثالث سلطات رئيسيه وهي 

 .تناط بالملك ويتوالها مجلس الوزراء:السلطة التنفيذيه  -1

 والملك( النواب واالعيان )اناطها الدستور بمجلس االمه :السلطة التشريعيه -2

وال سلطان ألحد عليها تتوالها المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها :القضائيه  السلطه-3

 . سوى أحكام الدستور

 : السلطة التنفيذيه 

تناط السلطة التنفيذيه في النظام السياسي االردني بالملك ، وبمجلس الوزراء اذ يتوالها الملك 

 ردني من الدستور اال( 26)بواسطة وزرائه طبقا الحكام المادة 

 : مجلس الوزراء 

يتألف مجلس الوزراء من رئيس الحكومه وعدد من الوزراء حسب الحاجه ومقتضيات 

 :المصلحه العامه ، ويتشكل مجلس الوزراء وفقا لالسس التاليه 

 يختار الملك رئيس الوزراء ،ويكلفه رسميا بتشكيل الوزارة  -1

الملك الصدار االرادة الملكيه يختار رئيس الوزراء اسماء الوزراء ،ويعرضهم على  -2

 .بذلك

 .يؤدي اعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوريه امام جاللة الملك -3

يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري خالل شهر من تشكيله الى مجلس النواب  -4

للحصول على الثقه اما اذا كان مجلس النواب غير منعقد او منحل فيعتبر خطاب العرش بيانا 

 تمر الحكومه بالعمل الى ان يعقد مجلس النواب وزاريا وتس

وتجد االشارة هنا الى انه يحق للملك ان يرفض ايا من اسماء الوزراء المنسبه اليه من رئيس 

الوزراء ،وقد جرت العاده ان يراعي رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة الكفاءه والقدره 

حتى تكون قادرة على تنفيذ السياسه العامه ، ،وتمثيل كافه المناطق ،والشرائح االردنيه ،

 .والحصول على ثقة مجلس النواب 

  :  اختصاصات مجلس الوزراء

القيام باعمال االدارة العليا بالدوله ، والمؤسسات العامه كافه ، واالشراف ، والرقابه  -1

 .على جميع اعمال الدوله 

العامه ، وتسيير المرافق  ةلخارجيوا ةالداخلي التتنفيذ السياسه العامه للدوله في المجا -2

 .يم االمور االقتصاديه في الدوله ، ومشاريعها التنمويه ، وتنظ

 .مه في كل ما يتعلق بالصالح العام اقتراح مشروعات القوانين واالنظ -3

 فين وعزلهمتعيين الموظ -4

 ه للدوله مالعا وازنةاعداد الم -5

للدولة وكل وزير عن اعمال  عن السياسة العامةتحمل المسؤوليه امام مجلس االمه  -6

 وزارته
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 االشراف على جميع اعمال مؤسسات الدوله ومراقبتها  -7

اعطى الدستور االردني السلطه : وضع قوانيين مؤقته اثناء غياب مجلس االمه -5

التنفيذيه حق التشريع في حاالت محدده دستوريا ال سيما االمور الطارئه والمستعجله،وتسمى 

المؤقته ،ويكون لها قوة القانون وتعرض على مجلس االمة في اول  هذه التشريعات بالقواعد

 اجتماع له

حق الحكومه في وضع انظمة ضبط النظام العام بهدف مواجهة االزمات الخطيره التي  -5

 :تهدد امن البالد وهي على نوعين

 قانون الدفاع - أ

 االحكام العرفيه  - ب

 :  السلطة التشريعيه

السلطة التشريعيه الى الملك  ومجلس االمة الذي يضم ( 25في المادة )اناط الدستور االردني 

الملك ومجلس : مجلس االعيان والنواب ،بمعنى ان السلطة التشريعيه تضم ثالث اطراف وهي

 النواب واالعيان 

 :مجلس النواب  -اوال

ا وفقا لقانون انتخاب ،ولم يحدد يتالف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما ومباشر

عدد اعضاءه بل ترك خاضعا لقانون االنتخاب ،اال ان السمه العامه لالعضاء في ازدياد ،فقد 

 2613حاليا ،والذي انتخب عام(عشر السابعمجلس النواب )وصل عدد اعضاء هذا المجلس 

اعالن نتائج  عضوا ، وقد حددت مدة مجلس النواب باربع سنوات بدءا من تاريخ 156الى 

 :االنتخابات العامه في الجريده الرسميه ويشترط في عضو مجلس النواب شروطا عده منها 

 (سنوات على االقل 16 ومضى على منحه الجنسية) ةان يكون اردني الجنسي -1

 ان ال يكون محكوما عليه باالفالس  -2

 سنه شمسيه منذ بدء الترشيح 36ان يكون قد اتم  -3

 يم غير اردنيظتنان اليكون منتميا الي  -4

  أن ال يحمل جنسية أخرى غير األردنية -5
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 رسالة عمان

رسالة عمان هي رسالة االسالم التي عبرت ببساطه عن وسطية االسالم واعتداله ،ورفضها 

المطلق لربط االسالم بممارسات فئه قليلة شوهت االسالم ، واستغلت وسطيته لتسير به نحو 

 .الغلو والتطرف ورفض االخر 

ولدت رسالة عمان في ليلة مباركه، كان جاللة الملك عبدهللا الثاني قد احيا في التاسع من 

ليلة القدر المباركه في مسجد الهاشميين ، واستمع جاللة الملك الى  2664تشرين الثاني 

رسالة عمان التي القاها مستشار جاللته للشؤون االسالميه قاضي القضاه رئيس مجلس االفتاء 

لشيخ عز الدين الخطيب التميمي ،والتي تاني قبل اعالن االردن عزمه عقد مؤتمر سماحه ا

 . 2665اسالمي في عمان 

اكدت الرساله ان المملكه االردنيه الهاشميه قد تبنت نهجا ليحرص على ابراز الصوره الحقيقيه 

تحملها  لالسالم ،ووقف التجني عليه بحكم المسؤوليه الروحيه ،والتاريخيه الموروثه التي

 قيادتها الهاشميه بشرعيه موصوله بالمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص  

واضافت الرساله ان هذا المنهج يتمثل في الجهود الحثيثه التي بذلها جاللة المغفور له باذن هللا 

على مدى خمسة عقود ،وواصلها من بعده بعزم  -طيب هللا ثراه–تعالى الملك الحسين بن طالل 

ية خدمة لالسالم ،وتعزيزا االملك عبدهللا الثاني بن الحسين منذ ان تسلم الروتصميم جاللة 

 .لتضامن مليار ومائتي  مليون مسلم يشكلون خمس المجتمع البشري 

وشددت الرساله على ان االسالم العظيم الذي نتشرف باالنتساب اليه يدعونا الى االنخراط 

سهام في رقيه ،وتقدمه متعاونين مع كل قوى والمشاركه في المجتمع االنساني المعاصر واال

الخير والتعقل ومحبي العدل عند الشعوب كافة ابرازا امينا لحقيقتنا وتعبيرا صادقا عن سالمة 

 .ايماننا وعقائدنا المبنيه على دعوة الحق سبحانه وتعالى للتآلف والتقوى 

ا وتحقيق اولوياتنا بان ونبهت رسالة عمان الى دور العلماء واسهاماتهم في تفعيل مسيرتن

يكونو القدوة في الدين والخلق والسلوك والخطاب الراشد المستنير ،يقدمون لالمة دينها 

 .السمح الميسر وقانونه العملي الذي فيه الخير والسالمة والمحبه 

لقد عبرت رسالة عمان عن روح عمان عاصمة الهاشميين عمان االعتدال والوسطيه 

واقعيه لما عليه صورة االسالم السمحه التي تتعرض اليوم لهجمة  والتسامح ورسمت صورة

شرسه ممن يحاولون ان يصوروها عدوا لهم بالتشويه واالفتراء،ومن بعض الذين يدعون 

االنتساب لالسالم ويقومون بافعال غير مسؤولة باسمه ولهذا اكدت الرسالة ان المملكة 

 براز الصوره الحقيقه المشرقه لالسالم االردنية الهاشمية قد تبنت نهجا يحرص على ا

ان االسالم كما اكدت الرساله دين اخالقي الغايات والوسائل يسعى لخيرالناس وسعادتهم في 

الدنيا واالخره ،وال يكون الدفاع عنه اال بوسائل اخالقيه فالغايه ال تبرر الوسيلة في هذا الدين 

 .عدل واالحسان واالصل في عالقة المسلمين بغيرهم هي السلم وال

وتأسيسا على كل هذا فأن االمل معقود على علماء امتنا بان ينيروا بحقيقة االسالم وقيمه 

العظيمه عقول اجيالنا الشابه ،فيجنبوهم مخاطر االنزالق في مسالك الجهل والفساد واالنغالق 

ن مهاوي والتبعيه وينيروا دروبهم بالسماحه واالعتدال والوسطية والخير ،وينأوا بهم ع

 ف والتشنج المدمرة للروح والجسدالتطر
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في بحر  تصارعتعبر رسالة عمان عن موقف ايماني عميق يضع معالم ضروريه لمسيرة امة ،

تضطرب فيها البوصله وتختلط االولويات ،وهي تحتاج لنظر عميق  من االزمات واالبتالءات،

حيارى والتائهين الى بر السالمة ذ بيد الخون نبراسا يضيء ظلمة الطريق ،ويأوتأمل ، كي تك

 .واالمان

لقد جاء بيان عمان الذي اختيرت ليلة القدر الشهاره في وقت احوج ما تكون امتنا لمن 

يصارحها بما نهضت اليه عبر تاريخها من انجازات ،وما تضمنته حضارتها من منجزات ، فهي 

اختارتها ،والعوده  الى مقاصد مدعوة اليوم لفك الحصار عن عقلها ،والخروج من العزلة التي 

 .شريعتها التي انتدبت من بين االمم للنهوض بها ، وتبليغها 

ين الحنيف ومبادئه واخالق االمه دارادت عمان ان تحمل على عاتقها امانة الدفاع عن قيم ال

، وسعت لتوحد رؤية العالم االسالمي ،وجمعه على خطاب واضح المعالم محدد  ابه تتحلىالتي 

طر ، ال يسمح بترك المفاهيم العامه لتتحول الى مساحات رماديه يعبث بها منتسبون ضعفاء األ

العقل والضمير ،او مغامرون عابثون بمصير االمة ال يقيمون وزنا لشريعة هللا وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص ، 

السالميه عن يلتقون في نهاية المطاف بالقوى التي دأبت منذ عقود على محاولة عزل االمة ا

 .المجتمع البشري ، والحضارة االنسانيه 
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 األردنيالدستور 

لشرقي االردن (الدستور)بعد نحو شهرين من التوقيع على المعاهده ،نشر القانون االساسي 

 .وفيه تم وضع اسس بناء الدولة االردنيه الدستورية( 1525نيسان   16)

على االعتراف باستقالل شرقي االردن وعلى ان مادة وقد نص  72جاء القانون االساسي في 

السلطات التشريعيه واالداريه مخولة لالمير عبدهللا بن الحسين ولورثته من بعد، وفقا الحكام 

 (.وقد جعل الدستور السلطتين التشريعيه واالداريه مخولة لالمير عبدهللا)هذا القانون 

لعاصمه والرايه االردنيه وكذلك حقوق الشعب كما  جاء بالقانون االساسي التعريف بالقانون وبا

االردني ،وبالتأكيد على مساواة االردنين امام القانون وحقوقهم في الحياة ، والحرية والتملك 

 .والرأي كما نصت على ان دين الدولة االسالم ولغتها هي اللغه العربيه 

 :وهيكما اقر القانون وجود ثالثه انواع من المحاكم في شرقي االردن ،

 المحاكم المدنيه - أ

 المحاكم الدينيه - ب

 المحاكم الخاصه  - ت

 وانبثق عن الدستور مجموعة من المؤسسات شملت 

 السلطة التشريعيه  - أ

 السلطة التنفيذيه  - ب

 السلطة القضائيه  - ت

يتنازل عن مستقلة ذات سياده ملكها ال يتجزأ وال عربية المملكة االدنيه الهاشميه دولة  - ت

 منه ،ونظام الحكم فيها ملكي وراثي نيابي أي شيء 

مع مراعاة أحكام هذا االقانون ، تخول السلطات التشريعيه والتنفيذيه للملك عبدهللا بن  - ث

 الحسين ولورثته الذكور من اوالد الظهور من بعده 

 .سن الرشد للملك تمام الثمانية عشر عاما على اساس التقويم القمري  - ج

الحرب ويعقد معاهدات الصلح ، بشرط أن ال  ويعلنالملك هو الذي يعقد المعاهدات  - ح

 يبرمها اال بعد موافقة مجلس الوزراء 

 .ال يسري مفعول أي قانون ما لم يقبله الملك ويقترن بتوقيعه داللة على ذلك  القبول  - خ
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 سمات القياده الهاشمية

سمو بسماتها الرفيعه المستمده من تعاليم االسالم ان القياده الهاشميه من ال البيت لت        

و صفات السمات منها ما هومن هذه  (عظيمنك لعلى خلق وا)* هوجل رسول زالحنيف فيصف ع

 :شخصيه او سمات القياده والفكر والتعاون وسنرى بعض هذه السمات 

 الوسطيه  .1

 :التركيز على مفهوم االسره الواحده ، ويبرز هذا المفهوم ن خالل  .2

 العالقه بين القائد والشعب  - أ

 العالقه بين مختلف فئات الشعب في هذا البلد - ب

 الحكم هو خدمة االمه .   3

 المشاركه واالتصال مع الشعب.   4

 االستجابه للمتغيرات  .   5
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 مفهوم االمن الوطني االردني

عباره عن االجراءات التي تقوم بها الدوله في حدود طاقتها : *   يعرف االمن الوطني بأنه 

ويعتبر * للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدوليه 

القائم في الكيان للدوله وان وسائل تحقيق ذلك يعتمد على  النظاماولى اولويات االمن الوطني 

 .لقوه العسكريه وان كانت تشملها بل ايضا القدرات السياسيه واالقتصاديه والعلميه للدوله ا

 

 :االراضي االردنيه المستعاده 

 .دونم 536بمساحه تبلغ : منطقة الباقوره  .1

كم 5تبلغ مساحتها : منطقة مالحات البحر الميت  .2
2

 

 حدود االردن

 سوريا : الشمال 

  ةالسعودي: الجنوب 

 والسعودية العراق: الشرق 

 فلسطين: الغرب 

 

 الكبرى ةالثورة العربي

 بواعث الثورة العربية الكبرى

يمكن تقسيم بواعث الثوره العربيه الكبرى الى اسباب ودوافع فالدوافع بدأت بظهور منذ مده 

طويله واخذت تفعل فعلها وتتفاعل في نفوس العرب من مفكرين ومثقفين وسياسيين الى ان 

 .المشاعر واالحاسيس التي هيئتها ودفعتها الى القيام والمطالبه بالحريه واالستقاللخلقت فيها 

  الدوافع

 :تصنف دوافع الثوره العربيه الكبرى الى قسمين 

 الدوافع القوميه  .1

 الدوافع الدينيه  .2

  :  الكبرى ةاسباب الثوره العربي

 دخول تركيا الحرب الى جانب دول المحور .1

 نفذها جمال باشاحملة االعدام الذي  .2

 الخالف بين حكومة االتحاد والترقي والشريف حسين بن علي .3
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 اهداف الثوره العربيه الكبرى

 :  االهداف الدينيه - أ

 حماية شعار االسالم الحنيف .1

 ةحماية الخالفه االسالمي .2

 

 : ة االهداف القومي - ب

 التحرير واالستقالل.   1   

 ةالوحده العربي.   2   

 :  العربيه الكبرىنتائج الثوره 

 ابراز القضيه العربيه الى حيز الوجود .1

 اعادة احياء فكرة القوميه العربية .2

 المحافظه على ما تبقى من الواليات العربية .3

 المحافظه على الشخصيه العربيه .4

 .حماية شعائر االسالم .5

 

 ة الخالدة معركة الكرام

 21/3/1565بتاريخ 

 5.36الساعه 

 :  اهداف العدو من معركة االكرامه 

محاولة التثبت في ارض شرقي النهر بقصد المساومه عليها لتحقيق هدفه العام اخراج  .1

 االردن من المعركه 

 ضمان االمن والهدوء على خط وقف الطالق النار  .2

 توجيه ضربات قويه للقوات االردنيه التي كانت توفر الحمايه للمقاومه الفلسطينيه  .3

الروح المعنويه للسكان المدنيين ، وارغامهم على النزوح عن اراضيهم زعزعة  .4

ليشكلو اعباء جديده على الدوله وكذلك حرمان المقاومه من وجود قواعد لها بين 

 السكان القاطنين في المنطقه 

 على الروح المعنويه للجيش والشعب االسرائيلي  المحافظة .5

 :سير المعركه 

هجوم االعدو بعد قصف تمهيدي ثقيل ومركز  أاذار بد/21يوم صباح 5.36في تمام الساعه 

ضافه الى محور رابع باالوقد نفذ العدو هذه العمليه على ثالثة محاور رئيسيه  الجبهةعلى طول 

 :جنوب البحر الميت للتضليل هو محور الغور الصافي وهذه المحاور هي 
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المثلث المصري ثم الى طريق  الى(  داميا)محور العارضه يتقدم عبر جسر االمير دمحم  .1

 السلط ؛ عمان

الى الشونه الجنوبيه ثم الى ( اللبني)محور وادي شعيب ويتقدم عبر جسر الملك حسين  .2

 .عمان -السلط-الطريق الرئيسي وادي شعيب

–تقدم عبر جسر االمير عبدهللا الى غور الراما عن طريق ناعور . محور سويمه  .3

 .عمان

 خسائر الطرفين 

 :العدو قوات  -أ 

 جريح 456ضابط و  17قتيل بينهم  256. 1

 الية مختلفه 45ناقلة جنود مدرعه و  21دبابه و  35تدمير . 2

 

 :قواتنا  -ب 

 جريح 256ضباط و  16شهيد بينهم  61. 1

 .اليه مختلفه 166مدافع و  6 دبابه و 33اصابة . 2

 الدروس المستفادة 

 (الحصول على معلومات مبكره ) االستخبارات . أ

 االعداد والتدريب . 2

 التعاون بين مختلف الصنوف. 3

 التخطيط الجيد. 4
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 ومراحل التطور تاريخ المملكة األردنية الهاشمية

 

  1521نيسان  11في عام      ةتشكيل اول حكوم: تأسيس امارة شرق االردن 

  5/1546/  25اعالن االستقالل 

 

 وتميزه بما : ، عهد الخير والعطاء واالزدهار طيب هللا ثراه  (  الباني ) عهد الحسين

 :يلي 

 

 تطور االقتصاد والصناعه وانشاء المصانع .1

 تطور التعليم  .2

 توطيد عالقات االردن مع الدول العربيه .3

  11.43الساعه  7/2/1555االحد  : انتقال جاللة الملك الحسين الى الرفيق االعلى 

 صباحا

م اعتلى جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين عرش المملكه  1555في السابع من شباط 

االردنيه الهاشميه بعزيمه وهمة الشباب االردني وحمل الرايه الهاشميه الخفاقه في سماء 

.الوطن الحبيب راية الثوره العربيه الكبرى لتبقى عاليه خفاقه ولتبقى الجباه مرفوعه   

 

 

 ةالهاشمي األردنية ةجغرافية المملك

 

الف كم (55.257) ةالمساح***    
2 

 مليون نسمه 6.6عدد السكان ****   

 

  كانت منطقة شرق االردن قبل االسالم تقسم الى اربع مقاطعات وهي: 

 هبادوميا او جبال سعير وهي الطفيلة ومعان والعق .1

 مؤاب وهي الكرك .2

 عمون وهي عمان .3

 البثينه وهي اربد وجرش وعجلون .4

 :ةاالنهار والوديان التالييوجد في االردن 

 .نهر االردن.   1

 .نهر اليرموك.   2

 .الزرقاء وادي.   3
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وادي عربة ، وادي الموجب ، : واديا منتشره في جميع انحاء االردن اهمها  26حوالي .   4

 .وادي شعيب ، وادي الحسا 

 .بئرا  17546بلغ عدد االبار االرتوازية نحو .   5

 

 والتعدينقطاع الصناعات 

 اهم الموارد االولية المتوفرة      

 الفوسفات .1

  البوتاس  .2

 االسمنت  .3

  الكبريت .4

  النحاس .5

 المنغنيز  .6

 : من ابرز الصناعات القائمة      

 صناعة الفوسفات .1

 االسمنت  صناعة .2

 صناعة االسمدة الكيماويه .3

 صناعة البوتاس .4

 صناعة المواد الغذائية والمشروبات واالعالف .5

 والمالبسصناعة االنسجة  .6

 ر البتروليتكر .7

 قطاع السياحة 

 المدن السياحية  

الى مواقع تاريخيه وسياحيه ودينيه  باالضافةجرش ،عجلون،الكرك،عمان،البتراء،العقبه،

 .اخرى

 

 : الناحية االجتماعيه

 :توزيع القوة العامله 

 الزراعه .   1

 الصناعة والتجارة والبناء.   2
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 الحكومة والخدمات .   3

 والديناللغة 

 غة العربيه لهي ال الرسميةاللغه . 1

 لدين الرسمي للدوله هو االسالم ا. الدين . 2

  

 :ات المحافظ

عمان ،اربد ، العقبه ، معان ، الطفيله ، الكرك ، مادبا ، السلط ، الزرقاء ، ) ه وهي ظمحاف 12

 ( المفرق و جرش ، عجلون 

  

 : المنظمات الدوليه 

المتحده ، جامعة الدول العربيه ، منظمة المؤتمر االسالمي مجلس االردن عضو في االمم 

 .التعاون العربي ومنظمة دول عدم االنحياز 

   األردنة هامة في تاريخي إسالميةاحداث 

 : مرور رسول هللا صلى هللا علي وسلم بها قبل البعثه مرتين . 1

  عنها قبل الزواج بها االولى مع عمه ابي طالب ، والثانيه في تجارة لخديجه رضي هللا

 م  625/هجري  5معركة مؤته عام . 2

 م حيث كان االردن جزء من بالد االشام 636/هجري  15معركة اليرموك عام . 3

الستالم القدس مرور الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه باالردن في طريقه الى . 4

 م 635/هجري  17ام ع( صفرونيوس ) مفاتيح بيت المقدس من بطريركها 

م التي وقعت في غور االردن الشمالي وانتصر فيها 635/هجري  17معركة فحل عام . 5

 المسلمون على الروم 

 مرور جيوش الفتح االسالمي الى مصر وشمال افريقيا ثم الى االندلس .6

ن عام التحكيم بين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان في بلدة اذرح في محافظة معا. 7

م  وقد مثل االمام علي فيها ابو موسى االشعري ومثل معاويه فيها عمرو  655/هجري  35

 . داهية العرب بن العاص

عام  –بين معان والعقبه  –معان  محافظةبدء الدعوه العباسيه في قرية الحميمه في . 5

 م 746/هجري 125
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دخلت تحت حكم السلطان صالح الدين االيوبي مؤسس الدوله االيوبيه بعد انتصاره على . 5

 م  1157/هجري  553جيوش الصليبيين في معركة حطين عام 

 

 :في االردن  ةالصحابه الموجود ومقامات  اضرحة

الصحابي الجليل جعفر بن ابي طالب رضي هللا عنه مدفون في بلدة المزار الجنوبي  -

 ة الكرك  بمحافظ

 زيد بن حارثه رضي هللا عنه مدفون في نفس البلده  الجليلالصحابي  -

 الصحابي الجليل عبدهللا بن رواحه رضي هللا عنه مدفون في نفس البلده  -

 اشهيدا سقطو 11وهؤالء الصحابه الثالثه هم قادة الجيش في معركة مؤته هذا باالضافه الى 

 فيها في ارض المعركه  ااالماكن التي دفنو في سبيل هللا في معركة مؤته وال تعرف

احد العشره المبشرين الصحابي الجليل ابو عبيده عامر بن الجراح رضي هللا عنه  -

بالجنه وامين االمه قائد الجيوش التي ارسلها الخليفه الراشد ابو بكر الصديق رضي 

 هللا عنه لتحرير بالد الشام من البيزنطيين

 .قرب بلدة دير عال ( غور ابى عبيده) لي بالغور الشمامدفون ( لمستعمريين ا)  

 الصحابي الجليل معاذ بن جبل مدفون بالغور الشمالي قرب بلدة الشونه الشماليه  -

 الصحابي الجليل عامر بن ابي وقاص مدفون في بلدة وقاص بالغور الشمالي  -

 ارع الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنه مدفون بالغور الشمالي قرب بلدة المش -

 الغور الشمالي  فيالصحابي الجليل ضرار بن االزور مدفون في بلدة دير عال  -

 اربد  محافظةالصحابي الجليل ابو الدرداء مدفون في بلدة سوم في  -

 الصحابي الجليل فروه بن عمرو الجذامي مدفون في محافظة الطفيله  -

ه وهو الذي حمل جليل الحارث بن عمير االزدي مدفون في محافظة الطفيلالصحابي ال -

 رسالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الى هرقل عظيم الروم  


